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A Bükk-hegységben az elmúlt években nagy mennyiségű földtani vizsgálat történt. Ezek lehetővé tették,
hogy kapcsolatot keressünk egyrészt a kőzettani felépítés és a szerkezeti zavartság, másrészt a külszíni karszt
formák alakja, elhelyezkedése, gyakorisága, felszíni nagysága között. A kőzettani felépítés és a szerkezeti
zavargási zónák meghatározzák a karsztformák helyeit és nagyságát.
A karsztformák száma és felülete alapján meghatározhatónak látszik a karbonátos kőzetek karsztosodási
mérőszáma. Ezek a Bükk-hegységben a vizsgálatok szerint kifejezik a karsztosodás különböző fokozatait.
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a
Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vál
lalat megbízásából vizsgálta az Anna-forrás víz
gyűjtő területét (13). Az elkészített térképi mellékle
tek között szerepel a terület — terepi bejárások
alapján szerkesztett — geomorfológiai, szerkezet
földtani és karsztfedettségi térképe. A geomorfoló
giai térképen a karsztos jelenségek közül többek
között feltüntettük a víznyelőket, barlangokat, töbröket (dolinákat), uvalákat és szurdokvölgyeket.
A bemért karsztformák száma 226 (1. ábra).
A szerkezeti térképen láthatjuk a nagyszerkezeti
vonalakat, a rétegdőléseket, a kőzetrések irányait,
melyek gyakoriságát kördiagramban is ábrázoltuk.
A karsztfedettségi térképen körülhatároltuk, illetve
elkülönítettük a fedetlen triász kori képződményeket
(anisusi-ladini mészkövek, dolomitok, agyagpalák
és eruptivumok) a durva törmelékkel fedettektől.
Megjelöltük a lankás lejtőkön felhalmozódott törmelékű és völgy talpakon felhalmozott kavics, homok,
agyag fedettségű területeket.
A részletesen felmért, váltakozó földtani felépítésű
nagy terület lehetővé teszi, hogy kapcsolatot keres
sünk a földtani felépítés, a karsztformák alakja és
elhelyezkedése, illetve sűrűsége (gyakorisága) között
anélkül, hogy az egyes formák keletkezésének gene
tikai problémáiba belemerülnénk.

A karsztformák fa j tűnkénti megoszlása
A vizsgált területen az alábbi karsztfajtákat
különíthetjük el:
Barlangok. Azokat a karsztformákat soroljuk ide,
amelynek nemcsak lejárata (zsomboly, víznyelő stb).
hanem lejtőszakasza is ismert. (Vízszintes vetülete
min. 30 m). Ezek: Szivárvány-barlang, Ikertebribarlang, Cubákos-barlang, Létrástetői-vizes-barlang, Szepessy-barlang, Istvánlápai-barlang, Istvánbarlang. Számuk: 7 db. Helyüket, megközelítő
hosszukat az 1. ábrán láthatjuk.
A barlangokat irányuk, kifejlődésük jellege sze
rint két csoportba sorolhatjuk: K-Ny-i és É-D-i,
illetve ÉK-DNy-i irányúak (2. ábra).
A K-Ny-i barlangokra az a jellemző, hogy ezek
lejárata nagy mélységű zsomboly (Szepessy 163,2 m,
lstvánlápai kb. 200 m) és a barlang fokozatosan lejt
K felé, a megcsapolás helye felé (Soltészkerti idő
szakos forrás).
Az F-D-i csapásirányú barlangok bejáratai álta
lában víznyelők, függőleges és lejtős szakaszok
összetevődéséből lépcsőzetesen lejtenek az erózió
bázis (Garadna-völgy) felé. Ilyenek: Szivárvány
barlang, Létrási-Vizes-barlang, Cubákos-barlang.
Víznyelők. Állandó víznyelőt a területen négyet
találunk. Megfigyelés szerint időszakos víznyelőt

I. ábra. A Bükk-hegységben felmért karsztformák elhelyezkedése.
A számokkal jelzett barlangok: 1. Szivárvány-barlang, 2. Cubákos-barlang, 3. Létrási- Vizes-barlang, 4.
Ikertebri-barlang, 5. Szepessy-barlang, 6. ístvánlápai-barlang, 7. István-barlang
Fig. 1. Distribution of karsticforms as surveyed in the Bükk Mountains. Legend: 1. Szivárvány Cave, 2. Cubákos
Cave, 3. Létrási— Vizes Cave, 4. Ikertebri Cave, 5. Szepessy Cave, 6. Istvánlápa Cave, 7. István Cave
25-et ismerünk. (Ezek egyenként legalább 10 hektár
vízgyűjtőterülettel rendelkeznek).
A víznyelők általában az É-D-i IV. rendű mellék
völgyek állandó és időszakos lefolyó vizét nyelik el.
A víznyelők felszíni formája általában kör, metsze
tük tölcsér alakú. A vízbefolyás felé eső oldalak
meredekek és az elszűkülés (vízlevezető járat) is ebbe
az irányba eltolódik. A meredekebb rész lejtős olda
lakon a domb lejtésének megfelelően magasabb.
Az ellipszis alakú víznyelők hossztengelye a víz
folyás irányával megegyező. (Metszetüket a 3. ábra
szemlélteti).
Területünkön ezideig 11 zsombolyt ismerünk.
Ezek legtöbbször dolinák peremén (szélén) találha
tók, és különböző mélységig tárták fel őket. Doli
nákhoz viszonyított helyzetük, égtájak szerint nem
jellegzetes. A zsombolyok száma valószínű jóval
több a jelenleg ismertnél.
A dolinák száma 179. Megvizsgáltuk a dolinák
É-D-i és K-Ny-i irányú átmérőjét és mélységét,
illetve alakját. A mérések alapján felszíni alakjuk
leggyakrabban kör (128 db), ritkábban ellipszis
(51 db). A dolinák általában a vízgyűjtő területek
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koncentrált beszivárgási helyei, hóolvadáskor, illetve
nagyobb csapadék után vízzel feltöltődnek. Egy
részükből gyorsan, más részükből csak lassan szi
várog a víz a karsztba.
Az ellipszis alakú dolinák égtájak szerint az alábbi
módon oszlanak meg: É-D-i 28 db, K-Ny-i 24 db,
ÉK-DNy-i 6 db. A legnagyobb dolina átmérője
124 m. A dolinák mélységei változók, leggyakrabban
3 —6 m mélységűek, felületei gömbszelethez, forgási
kúphoz vagy forgási ellipszishez hasonlóak.
A karsztformák gyakoriságának, eloszlásának kap
csolata a mai domborzati formákkal
A felszíni karsztformák helyeit jelölő térképre
(1. ábra) ha rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy
azok nem azonos eloszlásban, sűrűségben találhatók
a területen. A sűrű, rendszertelen elhelyezkedésű
dolina-csoportokat Ny-i csapásvonalú dolinasorok
kötik össze, melyekhez É-D-i dolinasorok kapcsol
hatók.
A karsztformák a mai morfológiai felszínhez
kapcsoltan a következő módon helyezkednek el,
illetve oszlanak meg:

níthetünk el) (4. ábra). Ezek kor szerint az idősebb
től a fiatalabb felé haladva
Tai anisusi szürke dolomit
T(,3 anisusi jól rétegzett fehér mészkő
t ti ladini tűzköves szürke mészkő, helyenként
dolomit
b ti ladini fennsíki mészkő.
Ezeket a karbonátos képződményeket eruptív
képződmények (porfirit, diabáz és tufáik) és agyag
pala képződmények választják el. Északon a dolo
mit és mészkő között eruptív kőzet, míg délen az
anisusi és ladini mészkövet alsó ladini sötétszürke
agyagpala, tűzköves mészkő vagy kovapala-betelepülés választja el.
A karsztformák zöme (csaknem az összes) az
anisusi és ladini mészkőterületen van. A dolomitfelszínen karsztformák nincsenek és a felszíni bá
nyászkodás (fejtés) sem mutat lényeges korróziós
vízjáratokat. A kőzetrésekben azonban víztározás
és vízmozgás van, amit az L. 1—2. sz. fúrásban
végzett hidrogeológiai mérések bizonyítanak. A do
lomit és mészkő tározó kőzet különbségét a vízTr

3. ábra. A víznyelők és dolinák jellemző keresztszelvényei
Fig. 3. Typical cross-sections of sink-holes anddolines

2. ábra. A bükki barlangok jellemző szelvényei. A =
K -N Y -i szerkezeti vonalak mentén kialakult bar
langok típusa, B = E—D-i szerkezeti vonalak mentén
kialakult barlangok sajátos formái

VÍzn velő-szelvények

Fig. 2. Typicalsections of eaves in the Bükk Mountains.
Legend: A = Type of eaves developed along E— W
trending section lines, B = peculiar forms of eaves
developed along N—S trending structure lines

sz in te s területen

lejtős területen

lefolyástalan területre esik 68 db,
eróziós völgyben van (általában IV. osztályú
eróziós völgyek) 79 db.
Ha feltételezzük a formák alapján az eróziós
völgyek csapásának eltolódását, akkor ilyen helyze
tűnek további 24 db karsztformát tarthatunk. Tető
csúcsok lejtőin található 18 db.
Az így kijelölhető karsztformák száma összesen
189 db. A karsztformák további részének (37 db)
geomorfológiai helye jellegtelennek mondható. (Ez a
karsztformáknak csupán 16%-a).
A karsztformák 84%-ának kialakulása tehát
morfológiai alapon is magyarázható volna. Miután
azonban a geomorfológiai jelleg legtöbbször föld
tani okokra vezethető vissza, ezért a kérdés sokkal
összetettebbnek látszik, és így az elsődleges okok
vizsgálata is szükséges.

Dohna-szelven vek es felülnézetek

A karsztosodás nagyságának (a karsztformák sűrű
ségének) kapcsolata a kőzettani sajátságokkal
A területen K —Ny-i csapásirányú karbonátos
kőzetű mészkősávelőfordulásokat ismerünk (külö

A z o ld a la k nem a zon os meredekségének
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4. ábra. A terület földtani és szerkezetföldtani vázlata. (Dr. Balogh Kálmán felvétele alapján helyszíni bejárással
kiegészítve)
Fig. 4. Geological and tectonic sketch of the area. (Based upon a survey by Dr. K. Balogh complemented
wíth traverses by the author.)

sebességi értékek is bizonyítják. Mészkövekben a
közepes vízsebesség 10—167 m/óra között változik,
dolomitban pedig 3—9,3 m/óra sebességet mértek.
A tüzköves mészkőterületen a karsztformák igen
ritkák (lényegében egyedül a Varga-zsombolyra
korlátozódik), holott a Borókásra jellemző É—D-i
irányú völgyek a Lusta-völgytől D-re is megtalál
hatók víznyelők (karsztformák) nélkül. A karszt
formák irányát, a helyenkénti dolomitosodással,
illetve MgO feldúsulással is magyarázhatjuk (5), de
jelentős karsztosodást gátló tényező lehet — amit
más helyű megfigyeléseink is bizonyítanak — a
magas S i0 2-tartalom is (2—5%).
Az anisusi jól rétegzett fehér mészkő és a ladini
ún. fennsíki fehér mészkő kémiai tulajdonsága,
összetétele igen hasonló. E mészkövek igen tiszták
CaC03-tartalmuk 99 % körül van.
Mindkét mészkő jól rétegzett. A rétegek (padok)
vastagsága 5—40 cm. A vastagabb padokban réteg
zettség figyelhető meg. A mészkövek tömöttek,
finomszemcsések, illetve kristályosak.
A két mészkőterületen azonban az 1 km2-re eső
karsztformák száma nem azonos. Az anisusi mész
kőterületen (3,2 km2) a karsztformák száma 38
db/kin2. A ladini (fennsíki) mészkőterületen
(5,1 km2) a karsztformák száma 18 db/km2. Az azo
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nos kőzettani sajátságokhoz nem tartoznak azonos,
vagy közel azonos karsztosodási nagyságrendek.
A kőzettani sajátságokkal tehát csak általában
magyarázható a karsztosodás mértéke (a MgO és
SiOo növekedésével a karsztosodás csökken). Azo
nos kémiai összetételű, felépítésű és szövetű mész
kövek különböző mértékű karsztosodását azonban
általánosságban sem tudjuk magyarázni. Ezen kívül
magyarázatra szorul a karsztosodás különböző
gyakorisága és területi eloszlása az azonos korú és
fáciesű mészkövek esetén is. Ezt az egyéb földtani,
geomorfológiai sajátságokban kell keresnünk.
A karsztformák gyakoriságának, helyének kapcsolata
a szerkezetföldtani és vízföldtani sajátságokkal
Karsztmorfológiai elemzéseknél elsősorban a
tektonikus előkészítettséget vesszük figyelembe, mely
lehetővé tette a hidrográfiai és morfológiai hatások
érvényesülését.
A karsztosodott mészkőterületeken a rétegek
dőlésiránya É-i. A nagy szerkezeti vonalak K Ny-i
csapásirányúak. Nagyszerkezeti vonalat (rátolódást)
területünkön kettőt figyelhetünk meg.
Az É-i (4. ábra) az anisusi emeleti dolomit és
eruptív kőzetek határán van. A délit a fennsíki
mészkő és a tüzköves mészkő határán találjuk.

E zeken k ív ü l z a v a rt sá v o k k é n t é rté k e lh e tjü k az
ugyancsak K —N y -i c sa p á sú k ő z e ts á v o k é rin tk e z é si
v o n a la it is.

Ezen szerkezeti vonalak környezetében a karszt
formák közül 22 db-ot találunk (tehát a karszt
formák 1/ 10-ét).
A zavart zónák környezetében elhelyezkedő
karsztformákon kívül az anisusi és ladini mészkősávok kb. középvonalában három szembetűnő
dolinasort jelölhetnénk ki. Az első a Sebes-völgy
torkolatától indul ki és az Istvánlápai-zsombolynál
folytatódik (kb. az eddig ismert létrástetői nagy
barlang nyomvonalában) (1. ábra). A második a
Kurtabérc É-i részén Kiskútlápáig húzódik. A har
madik a Hosszúbérc, Kisköves nyomvonalát követi.
Az itt feltárt barlang keresztszelvényei is tektonikus
hatásokat mutatnak.
A három kijelölt vonal környezetében további
104 karsztformát találunk. A K—Ny-i csapásvonal
környezetében elhelyezkedő karsztformák száma
tehát 126, ami a karsztformáknak kb. 60%-a.
A területen még É—D-i és ÉK —DNy-i irányú
vetődéseket is megfigyelhetünk. Feltételezzük, hogy
a mai harmad-negyedosztályú, É—D-i irányú
eróziós szurdokvölgyek is tektonikus irányokat
jeleznek és a tektonika meghatározta a völgyek
kialakulását. A karsztformák közül É—D-i, illetve
ÉK—DNy-i irányban 55 db helyezhető el. A meg
határozott szerkezeti irányokban tehát 181 karszt
formát találunk.
Megfogalmazhatjuk tehát, hogy a karsztformák
általában a réteg csapásvonalait és a szerkezeti
zavargások öveit követik, s így kialakulásukat első
sorban ezek elsődlegességének köszönhetik.
A területen felmértük a kőzetrések irányát és gya
koriságát, ennek kördiagramjait mellékeljük (5.
ábra). Ebből látjuk, hogy a kőzetrések és a fő szer
kezeti irányok megegyeznek. A külszínen meg
figyelhető zavart zónákat a karsztformák nem köve
tik (4. ábra) így, a helyi karsztosodásnál ezeknek
külön, nagyobb jelentőséget nem tulajdoníthatunk.
A szerkezeti vonalak környezetétől távol eső karszt
formák zöme a lefolyástalan területekre esik.
A karsztformák általában fedett mészkőterülete
ken találhatók. A fedettségnek a karsztformák,
illetve változó sűrűségük kialakulásában jelentős
szerepe nem lehetett, így a fedettséget csak általá
nosságban a karsztosodás kedvező hatásaként em
líthetjük.
A ladini mészkőterületen korróziós tevékenységet
csupán a területre lehulló és beszivárgó csapadékvíz
végez. Az anisusi mészkőterületen viszont korróziós
tevékenységet nemcsak a karbonátos kőzet terüle
tére, hanem az agyagpala területre (2,4 km2) le
hullott csapadékvíz is végez. Ezzel végeredményben
növekedik a beszivárgó víz mennyisége olyan terü
letről, amely lényegében biztosítja a víz jó oldó
képességét. Hatását szembetűnően mutatják az
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ábra. A köze trések iránya és gyakorisága
Fig. 5. Directions and fre quency o f lithoclases

To, jól rétegzett teher mészkő

6. ábra. A bolhási lefolyástalan terület karsztformái
Fig. 6. KarStic fór ms o f the drainless area of Bolhás
É—D-i völgyek karsztforrásai, illetve ezekhez tar
tozó víznyelők. Helyesen tehát akkor járunk el,
ha az anisusi mészkőterület karsztformáinak számát
nemcsak annak nagyságával osztjuk, hanem hozzá
adjuk, mint vízgyűjtőt az agyagpala területét is,
és az összehasonlítást (osztást) ezzel végezzük. Ezt
figyelembevéve tudjuk, a kőzettani sajátságokon túl,
az egyéb szerkezeti zavargások hatásait a két mész
kőterület karsztosodásánál helyesen felmérni.
Ebben az esetben az anisusi mészkőterület karsz
tosodására jellemző, javított mérőszám 21 db/km2.
Ez már a ladini hasonló mészkőterületre számított
mérőszámhoz közel eső érték.
A karsztosodás nagyságának (mértékének) klíma
öv szerinti vizsgálatával annak feltehetően azonos
volta miatt (kis terület, kb. azonos magasság) nem
foglalkozunk.
A karsztformák helyét, mint láttuk, a földtani
szerkezeti irányok, kőzetcsapásvonalak határozzák
meg. Nem látjuk azonban az összefüggést, hogy a
szerkezeti vonalak mellett, a szerkezeti vonalak
csapásirányában megnyúlt, többségében ellipszis
alakú karsztformákat találnánk. A megnyúlt
karsztformák általában víznyelőkre vonatkoznak,
ahol a hosszabb tengelyek (átmérők) a víz belefolyás, illetve a völgy csapásvonalában vannak.
(Ezek a formák azonban az összes formáknak
csupán egyötödét teszik ki.)
A megfigyelésekről — a karsztformák gyakorisá
gának és sűrűségének a földtani adatokkal történő
összehasonlításából — azt látjuk, hogy a karsztoso
dást a földtani adottságok együttes érvényesülése
határozza meg.
A karsztformák helyét, a karsztformákból ki
rajzolódó elhelyezkedési szabályszerűséget azonban
a helyi jellegű földtani és az ebből származó geo
morfológiai tényezők határozzák meg (szerkezeti
vonal, kőzethatár, kőzetcsapás stb).
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A klimatikus hatások különbsége kis területen
általában nem érvényesül, tehát egyes dolinák
helyzetéből, alakjából általános következtetéseket
levonnunk nem szabad.
Felvetődik ezek után az a kérdés, hogy a karszto
sodás mértékét a szerkezeti zavargásokhoz hasonló
an (1 hektárra vagy 1 km2-re eső vetők csapásvonal
hossza, vagy csapásvonal szorozva a vető elvetési
magasságával) a karsztformák darabszámával, felü
letével vagy térfogatával jellemezhetjük-e?
Az elmondottakból látszik, hogy két mérőszám
kialakítására van szükség: egyik, amely a kőzettani
sajátságokat fejezi ki és nagy területre érvényes
(pl. esetünkben az anisusi mészkőterületre), másik,
amely azonos kőzettani felépítésű (fáciesű) területen
karsztosodásának eltérő tulajdonságait (gyakorisá
gát) fejezi ki az eltérő földtani (szerkezeti) változások
függvényében.
A kőzettanilag azonos területek, területegységek
karsztosodási mértékének kifejezéséhez az alábbi
mérőszámok, illetve megfogalmazások bevezetését
javasoljuk:
A terület morfológiai
A karsztformák száma
jellege
db/km2
1. Nem karsztosodott
0
2. Gyengén karsztosodott (A külszíni karsztformák
megfigyelhetők)
5 db/km2 alatt
3. Közepesen
karsztosodott
5—10 db/km2 között
4. Jól karsztosodott
10—20 db/km2 között
5. Kitűnően
karsztosodott
20 db/km2 felett.
A vizsgált területünkön nem karsztosodott mészkő:
T, alsó triász agyagos mészkő
Gyengén karsztosodott:
Ta, triász anisusi emelet, dolomit
P3 felső perm, fekete bitumenes mészkő
Közepesen karsztosodott:
tT, triász ladini, tűzköves szürke mészkő
Jól karsztosodott:
fT, triász ladini, fehér fennsíki mészkő
Kitünően karsztosodott:
Ta3 triász anisusi, jól rétegzett fehér mészkő
Természetesen ez a kategorizálási javaslat további
feldolgozások alapján változhat, finomodhat.
Az azonos kőzettani felépítésű (fáciesű) területe
ken belül eltérő karsztosodás jellemzéséhez az alábbi
mérőszámokat javasoljuk:
A karbonátos kőzetterü
letnek a karsztosodott fe
lület hány %-a:
Nem karsztosodott
Min. 10 ha területre nem
esik karsztforma
A karsztformák területe
Gyengén karsztosodott
2% alatt van
Közepesen karsztosodott 2—5% között van
Jól karsztosodott
5—10% között van
Kitünően karsztosodott
10% felett van

A nem karsztosodott karbonátos kőzetű területek
szétválasztása a karsztosodott területektől (karszt
területek) az elmondott meghatározás szerint egy
értelmű.
A gyengén karsztosodott karsztterületnek azt
azt mondjuk, ahol összefüggő, több tíz hektár
területen valamilyen karsztformát vagy karsztfor
mákat találunk, és azok felülete 2% alatt van. Ese
tünkben azok a területek jellemzik ezt a kategóriát,
ahol a dolinák kb. 400 x 400 m nagyságú területként
fordulnak elő.
Közepesen karsztosodott területeknek esetünkben
azokat a karsztterületeket nevezzük, ahol a szabály
talan eloszlású fennsíki domboldali dolinák (karszt
formák) alakultak ki, és a szélső töbröktől 200 m-re
karsztformák nem fordulnak elő.
A jól karsztosodott mészkőterületeket a völgyi
(mellékvölgyi) karsztformák (dolinasorok, füzérek)
jellemzik. A területi viszonyszámot völgyek esetében
a völgyek vízgyűjtő területéből számoltuk. Fennsíki
sor-karsztformák esetében a területet a sorok szé
lességével, illetve a szélső töbörsorhoz tartozó
150 m-es sávval számoltuk.
A kitűnően karsztosodott területekre jellemző,
10% feletti mérőszám a lefolyástalan területek
karsztosodott formáinak nagyságát mutatja. Ebbe
a kategóriába jelen vizsgálatunknál más területek
nem estek bele. Viszonyítási területét a töbörcsoportok vízgyűjtő területei adják.
Ezek a kialakított viszonyszámok, kategóriák is
természetesen csak a vizsgált területre vonatkoznak.
A további méréseknek kell eldönteniök, hogy a
nagyobb területekre, egész hegységre (pl. a Blikkre)
jellemzőek-e?
A karsztformáknak meghatároztuk az „anyag
hiányát ', köbtartalmát is. Ezeknek a köbtartalmak
nak a viszonyítása a teljes kőzettömeghez természe
tesen jobban kifejezné a karsztosodás mértékét és
közelebb állna a kőzet hézagtérfogatához. De mi
után a karsztformák mélysége sok minden nem,
vagy nehezen vizsgálható tényezőtől is függ (pl.
dolináknál a karsztjáratok, barlangok nagyságától,
mélységétől), az összehasonlítást ugyan elvégeztük,
de ezek a karsztosodott kőzet vastagságának isme
rete nélkül számunkra várhatóan nem adtak hasz
nálható, a karsztosodás nagyságrendjét kifejező
mérőszámot.
Dr. Juhász András
Borsodi Szénbányák
Levelezési cim:
11-3530 Miskolc, Geró u. 16.
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RELATIONSHIP BETWEEN GEOLOGY
AND KARSTIFICATION
IN THE BÜKK MOUNTAINS
Entrusted by the Communal Waterworks of the
city of Miskolc, the author studied the karstic area
on the northeast of the Bükk Mountains. He prepared, among other things, a geomorphological map
of the territory shovving all the karst objects occurring there, notably: 7 large, partly horizontal caves,
11 vertical shafts, 179 dolines, 4 permanent
swallets and 39 seasonal ones (Fig. 1.).
Aftervvards the density of arrangement of karst
objects within the area, i.e. the number of objects
per 1 km2 was determined. On this basis 5 density
categories have been distinguished:
No. 1. Nonkarstic
0 karst object per km2
No. 2. Slightly karsted < 5 karst objects per km2
No. 3. Fairly karsted 5—10 karst objects per km2
No. 4. Well karsted 10 20 karst objects per km2
No. 5. Extréméi} karsted >20 karst objects per km2
The density of karst objects shows a close relationship with the lithology and tectonics of the
area. Fór instance, the Triassic (Anisian) white
limestones (Ta,) are heavily karsted in the area
concerned (No. 5.), while the Triassic dolomites
and Upper Permian bituminous limestones have
been only slightly affected by karstiíícation.
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Numerical indices have been introduced fór the
examination of the different degrees of karstification
of karst areas of identical lithology. These indices
are expressed by the percentages of the karst
depressions (dolines) related to the totál of the
karst area. Fór example, slightly karsted areas are
considered to be those, vvhere the totál area of all
dolines combined is below 2 %, extremely karsted
are over 10%.
The categories established are valid only to the
study area, bút the author is examining how they
could be applied to other karst areas as well.

X 2 1. HeKapcTOBbie ynacTKH

0 KapCT. O őbeKTO B

Ha 1 KB. KM

X9 2. Cüaoo
3aK apcTO B aH Hbie

ynacTKH

5. KapCT OŐbCKTOB

Ha 1 KB. KM

X2 3. CpeztHe
3aKapcTOBaHHbie ynacTKH

5 —10 KapCT.
OŐbCKTOB
Ha 1 KB. KM

X° 4. CHJlbHO
3aKapcTOBaHHbic ynacTKH

10 —20

K ap or.

OŐbCKTOB
Ha 1 KB.KM
X° 5. K paiÍH e
3 a K a p C T O B a H H b ie ynacTKH

3ABHCMMOCTB KAPCT00EPA30BAHHB
OT rEOJIOrHHECKHX yCJIOBMH
B TOPAX EIOKK
ü o nopyneH H io KoM M yH anbHoro npeAnpHBTHB
n o BoziocHaŐHceHHK) ro p o A a MHiiiKOJibu übtop
CTaTbH
H iy n aji
ceBepo-BOCTOHHbiíí KapcTOBbiií
paiiOH r o p Eíokk. J\jib ototo paftoH a oHCOCTaBHji b
nacTHOCTM reoMopt{)OJiorHHecKyK) KapTy, Ha kotop o ií noKa3aHbi Bee KapcTOBbie oőbeKTbi, BCTpenaK)LUHCCH TaM, a HMeHHO: 7 OTHOCHTCJlbHO ŐOJIbUIHX,
HaCTHHHO ropH30HTaJlbHbIX n e ilie p , 1 1 BCpTHKaJIbHblX KapCTOBblX LUaXTHblX CTBOJIOB, 179 KapCTOBblX
JIOUJHH, 4 nOCTOHHHO aKTHBHbie KapCTOBblC BOpOHKH H 39 nepHOflHHeCKH aKTHBHblX BOpOHOK (pHC. 1).
n o c jie T o ro őbiJia H 3 yncHa rycTO Ta pacnpeAenehhb KapcTOBbix oőbeKTOB b n p eA e n ax paccM aTpw B a e M o ro ynacTKa, to ecTb o n p e A e ju u iocb ko.th4 CCTBO OŐbCKTOB, npHXOAHlUHXCfl Ha 1 KB.KM.
Ha 3tom ochobühhh őbuio ycTaHOBJieHo 5 KaTe-

ropH ií rycTOTbi:
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>20

KapcT.

OŐbCKTOB
H a 1 KB. KM
TycTOTa KapCTOBblX oőbcktob noKa3biBaeT t c c HyK) CBJHb C JlHTOJIOrHHOCKHMH H CTpyKTypHbIMH
ycjiOBHBMH pauoHa. B npeAenax H3yneHHoro paiíoHa otjihhho KapCTyioTCH (Xs 5), HanpHMep, TpnacoBbie (aHH3HHCKne) őenbie htbccthjikh (Tai), b to
BpeMB KaK TpnacoBbie aojiomhtm h BepxHenepMcKHC ŐHTyMHH03Hbie H3BCCTHBKH CJiaŐO KapCTyfOTch ( Xs 2).
UCneH HCCJlCAOBaHHH npH4HH pa3JIH4HOÍÍ
3aKapcTOBanHH ynacTKOB, cnoaceHHbix
oduHÜKOŰblMU nOpOAaMH, ŐblJIH BBCAeHbl COOTBeTCTByiomHe HHAeKCbi. 3 th HHAeKCbi BbipaacaiOTCfl
npOUCHTHblMH COOTHOLUCHHBMH KapCTOBblX A C npeccH ií (jiomHH) c o ő m e ií n n o m a A b io H3y4aeM oro
KapcTOBoro y4acTKa. HanpHMep, c jia ő o 3aKapcTo*BaHHbiM C4HTaeTCH y4acTOK, rAe n n o m aA b aojihh
cocTaBJiHCT M C H e e 2 % , KpafiHe 3aKapcTOBa h h u m
— y4acTOK, rAe oHa cocTaB naeT őojiee 10% ot
o ő m e ií nJiomaAH y4acTKa.
ycTanoB.ieH H bie K aTeropnH c n p a B C A J iH B b i TOJibKO
JiHuib a .i b paccM aT puB aeM oro p aiíoH a. A bto p
CTaTbH H3y4aeT B03MO>KHOCTb npHMCHeHHH HX
T3K5KC H A-1H APyrHX KapCTOBblX p a ííO H O B .
]\sin

CTeneHH

